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 چکیده
 ۀسیمقا قیرا دانست. از طر هاآنزبان  دی، ابتدا باهاآن تیها و ذهن، سنتیک جامعه با مردم ییآشنا یبرا

، ی دو زبان پی بردهاشباهتبه  توانی، مزبان دوم عنوانبه شدهآموختهزبان و  یزبان مادر یزبان یهاطرح

شنا آزبان دو  نیکه به ا یافراد یایاز دن یکل یریآشکار کرد و تصو فکری مردم آن جامعه را یهایژگیو

 نیا اصلیهدف . هستند لغات هایفرهنگمورد، قطعاً  نی، در ابعابهترین منیکی از . آورد به دست هستند،

یک از  چراکهها است «نصاب»ترکی منظوم یا  -فارسیدوزبانه  یهامقاله روشن کردن ساختار فرهنگ لغت

 واژگان، میزان نفوذ و توسعه ازنظراز سوی دیگر و ی مردم در دوره عثمانی اجتماع یانعکاس زندگ ازنظرسو 

این پژوهش  در. اندتیاهمدارای ادبیات ترکی از ادبیات فارسی،  تأثیرپذیریتاریخی زبان فارسی و نیز نوع 

 ها، نقاط ضعف و قدرت فرهنگآثار نیدر تدو مؤلفان یاصل یهاو محرک هازهیانگها، ضمن بررسی فرهنگ

ساختاری نیز به این نتیجه رسیدیم  ازلحاظد. شاند مشخص روبرو بوده هاآنکه نویسندگان با  هاییچالشو نیز 

هایی که در بخش ند و واژهمنثور از غنای کمتری برخوردار یهافرهنگمنظوم نسبت به  یهافرهنگکه 

های نادر و ثقیل برای نگارش و انشا ند و واژهای روزمره در زبان محاوره مردمهااند، اغلب واژهنامه آمدهلغت

های با ترسیم مسیرهای اصلی حرکت و جریان دانش زبان فارسی، به همراه جنبهشوند. کمتر دیده می هاآندر 

در دوره عثمانی داشته و  و انتقال آن، دریافتیم که زبان فارسی نقشی حیاتی در محیط فکری جامعه تأثیر

 رفته است. به کارزبان گفتمان فرهنگی در جریان تضاد مذهبی بین ایران و آناتولی  عنوانبه
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 له. مقدمه و بیان مسئ1

ا مرزهای کستان در شرق تراز تکه  حکومت سلجوقیان در آناتولی، زبان فارسی یهاسالدر نخستین 

وارد آناتولی شده است. در دوره  1آناتولی در غرب گسترش یافته بود، توسط ترکمانان یا اوغوزها

، در کنار زبان ترکی که زبان محاوره و ادبیات عامه مردم بود، زبان فارسی 5هالکسلجوقیان و بیگ

ود را زبان علمی، اهمیت خ عنوانبهن عربی نیز کار رفته و زباه ب هامدتزبان نوشتاری تا  عنوانبه

ه از کاالوامر العالئیه فی االمور العالئیه  در کتاب «یبیبابن» (Öz,2016:47) حفظ کرده است

زبان تکلم  7در دیار روم به  »گوید: شود، میه.ق محسوب می9ترین منابع تاریخی قرن مهم

نورسیده  ارمنی بود، قبایل یامالحظهقابلکردند، زبان اکثریت ساکنان آن دیار رومی، زبان اقلیت می

ترکمن، زبان ترکی داشتند و از طرف دیگر زبان دینی و زبان رسمی خالفت عربی بغداد، عربی بود، 

در  احمد آتش 3(.53:1397)ریاحی، «داشتبرتری  هاآنزبان رسمی بر همه  عنوانبهاما زبان فارسی 

در قبل و بعد از سال  شدهنوشته، آثار فارسی «ه.ق در آناتولی 8تا  9 یهاقرنآثار فارسی »مقاله 

زبان و  ازلحاظقرار داده و آثار مربوط به هر دوره را  یبررس مورد ،ه.ق  را در دو دوره919م/1517

یان را چنین ب آمدهدستبهمورد بررسی قرار داده است. او نتایج  هاآنمتفاوت  هایویژگیموضوع و 

دانیم، ولی آثار کرده است: در دوره اول اگرچه میزان نفوذ زبان فارسی را در بین عموم مردم نمی

شمار ه که در نثر فارسی یک شاه اثر ب «ملطیوی غازی بنمحمد»از  «العقولروضه»فارسی مانند 

اند. آمده است، شاعران فارسی سرای بسیاری در آناتولی بوده الرباعیاتمجمعدر  کهچنانرود و می

بزرگ صوفیانی که در اثر استیالی مغول به آناتولی مهاجرت کردند،  در گروهدر دوره دوم الف( 

ب(  دانستند.که زبان فارسی می که در اطرافیان موالنا حضور داشتند، افراد بسیاری بودند طورهمان

کردند ج( در حدود سال یا به فارسی تکلم می دانستندکه فارسی می شهرها افرادی بودنددر 

 شدزبان فارسی تدریس می هاآنه.ق مدارسی وجود داشتند که در 554م/1354

(Ateş,1958:135). 4یاهزبان تماس فرامنطق کی عنوانبهنو  یفارس ان،یبا آغاز دوره سلسله سامان 

که  طورهمانو  (Fragner,1999:33-39) عمل کرد یاز فرهنگ اسالم یقلمرو خاص یبرا

د؛ ش لیزبان بزرگ تبد کیبه در بخش بزرگی از اسالم  یاندهیفزا طوربه» کند،یم دیسون تأکدها

زبان » عنوانبه ،یفارس زدهم،یقرن س لیدر اوا(. Hodgson,1972:293) «مؤدبانهزبان فرهنگ 

اما از  رواج داشت یآناتول ینوظهور اسالم یشهرها در یاندهیفزا طوربه ،یدولت سلجوق «یرسم

ان محمد بیگ قرام»میالدی مقارن با اواخر دوره سلجوقیان، زبان ترکی که با فرمان  13اواسط قرن 
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ا بزبان فارسی اهمیت یافته بود و پس از آن  رغمعلیزبان رسمی اعالم شده بود،  عنوانبه «اوغلو

 نیکه ا یدر قرن پانزدهم و اواخر قرن شانزدهم، زمان یعثمان یترک تیموقع ،یرشد قدرت عثمان

اگرچه  .افتیارتقا ، مورد استفاده قرار گرفت ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس یهازبان در چارچوب

و  یادار هاینوشتهخود در  شرویپ یهاتیمرحله شروع به کنار گذاشتن موقع نیدر ا یزبان فارس

ه ب در زمینه ادب و فرهنگ یاتدیتول لیمنطقه به دل نیکه ا است نیا توجهقابلنکته کرد، اما  یتجار

 ادامه داد 7یها به مشارکت در پرسوفونو گفتمان مباحثاز  ایردهگست فیدر ط ی،زبان فارس

(Hagen,2003:130-31). ی، وجود تعداد متعدد آثار منظوم و مساعد دوران عثمان طیدر مح

ادبی بلکه  زبان عنوانبه تنهانهمنثور فارسی از یک سو و اقبال عمومی برای یادگیری زبان فارسی 

که زبان علمی در جامعه اسالمی بود و از سویی دیگر رقابت میان عربی زبانی برای فهم زبان  عنوانبه

تسلط داشتند و  یو عرب یفارس یهاکه به زباندرباریانی  او ی یانصوف ،شاعران، عارفاننویسندگان، 

زبان  یریگدانش خود، بلکه سهم خود در شکل قیاز طر تنهانهخود را  یاجتماع تیوانستند موقعتیم

 سالهفرهنگ چندصد درادغام و از طریق  ارتقا دهند ،یزبان صدارت امپراتور عنوانبه یعثمان یترک

های علمی و فرهنگی، با جهان اسالم تطبیق دهند، از عوامل مهم در حوزه، تولیدات خود را  یاسالم

 کهاینبر  یمبن اظهارنظرها رغمعلیترکی بوده است. -فارسی یهافرهنگدر نگارش 

ادر به قبه دلیل عدم آشنایی با زبان فارسی،  ،یموردبررسدر دوره  یقلمرو عثمان کردگانتحصیل

 یهاکثرت نسخه ؛ اماندارند ییکارا گرید ریها و تفاسنامهلغت نیبنابرا و اندنبوده یدرک آثار فارس

قادر به  ستمیقرن ب لیتا اوا هافرهنگ نیکه ا میخاطر اشاره کن نانیدهد با اطمیآثار به ما اجازه م نیا

(. Pistor-Hatam,1998:307) نداهبودبرای آموزش فارسی  یارائه و تصاحب دانش کاف

شد. برای کودکانی که به سن آموزش فارسی توسط شاعران و مدرسان و علما انجام میآموزش زبان 

فارسی  یهافرهنگیادگیری، در  هاآنو توانایی  الغ، با توجه به سنرسیدند و نیز برای افراد بمی

 یهاواژه حاتیتوضشامل که  یضرور یراهنما یهاعنوان کتابمتون به نیاشدند. آموزش داده می

 یها در مؤسسات آموزشآن یتقاضا لیبه دل بودند، یدستور زبان فارس یمبان نیو همچن یفارس

 ژهیوبه ان،یصوف هایخانقاهو  ییمدارس ابتدا، یامپراتور مدارس کاخ مانند ،یررسمیو غ یرسم

 در خدمت نوآموزان بود ،شدیم غیتبل هاآندر  صراحتبه یکه زبان فارس یمولو هایخانقاه

(Schmidt,2014: 852–53 852–53).  برای  ژهیوبهشروع آموزش زبان در سنین پایین و

باشد.  اه«نصاب»یا  منظوم صورتبهلغت  یهافرهنگکودکان، شاید یکی از دالیل اصلی نگارش 
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سهل  هانآسپردن لغات زبان بیگانه را از طریق تکرار برای  به خاطراشتیاق کودکان به خواندن شعر، 

 نیکه در سن یفرد ،منظوم یهافرهنگ یو صور ییمحتوا یهایژگیبا توجه به وکرد. و آسان می

ها، ها، نام سالصرف افعال، اعداد، نام ماه ،واژگان، محاسبه ابجد ؛شدمیمتون آشنا  نیبا ا نییپا

از را  یاطالعات نحو ی وفرهنگ ی، اصطالحات، کاربردهاهاالمثلضرب ،یخیتار یهاتیشخص

 هاآنعالوه بر این،  .آموخترا میزبان  یاساس نیقوان و نیز هاآنبا ترجمه  شدهارائهجمالت  قیطر

مند به شعر و شدند و این برای افرادی که عالقهبا برخی صنایع ادبی، بحر و وزن و عروض آشنا می

موارد نادر، تنها به شرح لغات و ارائه  یاستثنابهها، فرهنگشاعری بودند، بسیار مفید بود. نیز این 

؛ اشعاری از بودند زین یشعرشواهد محدود نبودند، بلکه مملو از  ترکیدر زبان  هاآن یهامعادل

 ،مولوی ،یانور ،یشمس فخر ،عنصری ،یتوس یاسد ،یفردوس ،یرودکشاعران ایرانی از قبیل 

ها در بخش مقدمه و این فرهنگ. در پژوهش حاضر همراه با بررسی رهیو غ یحافظ، سعد ،نظامی

از منابع تا چه حد  هافرهنگاین  سندگانینو .1پاسخ داده شده است: نیز زیر  یهاسؤالبه  لغتنامه،

 یاصل یهاو محرک هازهیانگو اند و فراتر از آن بهره برده یعثمان قلمروشده در یگردآور یقبل

 هاییچالشبا چه  هافرهنگنویسندگان در تدوین این  .5چه بوده است؟ آثار  نیدر تدو مؤلفان

چگونه  یدانش درباره زبان فارس .3چه بوده است؟  هافرهنگاند و نقاط قوت و ضعف روبرو بوده

 بوده است؟ رگذاریتأث یاجتماع یهاگروهیافته و چه اندازه در میان  انیلغت جر یهادر فرهنگ

 پژوهش و اهمیت موضوع ۀپیشین. 2

که عالقه  یاعمدتاً از قرن هفدهم آغاز شده است، دوره ،یترک - یفارس یهافرهنگمطالعه 

و  مطالعات انیراستا، در م نیدر سراسر اروپا منتشر شد. در ا یفارس یبه فرهنگ ادب یاگسترده

توان می ،یقلمرو عثمانشده در نوشته یترک-یفارس هایفرهنگ مورددر  هیمختصر اول هایبررسی

 ،8«منسل»الگارد نوشته  لیبر تحل یلیتکم یمرور ،5«الگارد»شناسی توسط فارسی ،9«دیها» آثار به

 یترک-یفارس هایفرهنگ یبررس ،14«ویر» ،7«لفلوگ»توسط  یخط یهاشرح مختصر از نسخه

دیگر از . اشاره کرد 13«تزهیت»توسط  یعثمان یترک یسینوو فرهنگ 15«استوری» و 11«یدن»توسط 

 اشاره کرد. 14«اوز»از  «فارسی در طول تاریخ یهافرهنگتمام »توان به کتاب آثار برجسته معاصر می

اند و یا در شدهداری میها نگههای خطی در کتابخانهصورت نسخههها که بالبته بیشتر این فرهنگ

در مقطع دکتری و یا کارشناسی ارشد در مراکز  نامهصورت پایانهاند، بدهاختیار افراد حقیقی بو

اند. صورت کتاب چاپ شدههها باند و گاهی نتایج بررسیرد بررسی قرار گرفتهدانشگاهی مو
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شده ختهترکی شنا-فارسی یهافرهنگشده در این پژوهش که تقریبا شامل تمام های بررسیفرهنگ

ه.ق(، 845م/1377-1444سامی از ملتقات سامی ): تحفه ح17ند ازا، عبارتهستنددر قلمرو عثمانی 

 ,Öz,2016:79-82) «تحفه حسامی»، مشهور به «بن حسن القونویحسام»اثر 

Eleskergızı&Sadıggızı,2015:225-231,) یا نصاب حلیمی ؛ بحرالغرایب 

 «حلیمی»مشهور به  «یوسفبن ابیاهلل حلیمیلطف»ه.ق(، از 874م/1449)

(Averbek,2018:102, Faroe,1991:95, Duru,2011:112, Kaҫar,2017:131-

؛ تحفه شاهدی (Kartal,2003:27) بن یحیی قونویاز محمد ه.ق(887م/1484؛ شادیه )(,146

؛ لغت (Yalap,2018:249,Kılıҫ,2007:516 ) «شاهدی ابراهیم دده»ه.ق( از 751م/1717)

ا ی «المعی»معروف به  «بن الیاسالنقیبن علی محمودبن عثمان»ه.ق( از 733م/1755منظومه )قبل از 

نام ه ه.ق( از شخصی ب775م/1734؛ تحفه شادی )(Öztahtalı,2004:24-32) «المعی چلبی»

 تهیه شده است «سید فیضی»ه.ق توسط 1175م/1538عثمان که رونوشتی از آن در سال 

(Karakütükçü,2017:114-146)( از798م/1794؛ علم لغات )زاده امام»ه.ق و یا قبل از آن

بن حسین عثمان»ه.ق( از 771م/1783؛ منظومه )(Kartal,2003:29) «بن یوسفی عمادیولی

 ای نامعلوممیالدی( از نویسنده 19االسامی )نیمه دوم قرن ؛ نظم(Öz,2016:172) «البُسنوی

(Şişman,2016:1,)صنعی ملطیوی»ه.ق( از 1448م/1777الفتاح )؛ تحفه» 

(Kartal,2003:31)( از 1449م/1939-35؛ تحفه نعمتی )زاده نعمتینقیب»ه.ق» 

(Gören,2016:6-28)متخلص  «اهلللطف»نام ه ه.ق( از شخصی ب1481م/1951اللغه )؛ تحفه مقدمه

بن الحاج حسن»ه.ق( از 1485م/1951؛ کان معانی )(Kaplan,2017:218-221 ) «آللی»به 

؛ تحفه شمسی (Turan,2012:2941) «ارححسن رضایی ش»مشهور به  «عبدالرحمن اآلقسرایی

الحافظ ؛ تحفه(Düzenli&Turan,2016:123) «شمسی»ه.ق( از 1455م/1999)بعد از 

؛ تحفه وهبی (Düzenli,2015:334) «بن علیبن خلیلبن عبداهللحافظ»ه.ق( از 1154م/1591)

؛ نظم بدیع (Kılıҫ,2007:421) «وهبی»متخلص به  «زادهمحمد سنبل»ه.ق( از 1175م/1585)

 ,Bursali,1915-1923:cIII,319 ) «زاده علی علمی افندیچلبی»ه.ق( از 1554م/1847)

Gözitok,2016:128)عثمان شاکر بن مصطفی »ه.ق( از 1531م/1817-1819آرا )؛ نظم دل

ه.ق( از 1547م/1833-35؛ تحفه لطفی )(Özkan,2013:440)«شاکری»معروف به  «بوزوقی

عثمان »ه.ق( از 1598م/1875؛ تحفه المعنا)(Tanyıldız,2013:56)«مسعود لطفی افندی»
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سلیمان »ه.ق( از 1593م/1845؛ گوهر ریز )(Öz,2016:266)«شقلویسی

احمد رمزی آک » ه.ق( از1343م/1754رمزی) ؛ تحفه(Algül&Selҫuk,2015:145)«دُرّی

 .(Öz,2016:297)«یورک

، هافرهنگبررسی است. از یک سو این یی از چند نظر قابلهافرهنگاهمیت پژوهش چنین 

 اتیادب جیعمدتاً با هدف تروکتاب درسی در مدارس و  عنوانبهنوعی ابزار آموزشی بودند و 

 ،یمردان عثمانو دولت رانیمد یرفته براکاربه یهاواژهشدند. آموزش داده می یفارس کیکالس

ها، لباس و تیها، انواع شخصگروه ها،شغلها، نام اقوام و ملل، مکان ،یاو افسانه یخیعناصر تار

و شکار، عناصر ازدواج  یسرگرم ،ی، بازدنیاندازه و وزن، اجناس، خوردن و آشام د،یپوشاک، خر

و  ، تقویم، معما و اصطالحاتدهیو عق نیعناصر مرتبط با د ه،ینقل لی، وسایماریب ،یشاوندیو خو

 ینظر انعکاس زندگاز؛ روزمره دارد یرا بر زندگ تأثیر نیشتریکه ب هاییو سایر واژه هاالمثلضرب

نظر را از ینیع یهاداده ی،متن یهایبندطبقه نیچناهمیت است و ی مردم در دوره عثمانی قابلاجتماع

از نظر  هافرهنگ. از سوی دیگر، این دهدیفرهنگ و فولکلور نشان م ،یشناسجامعه خ،یتار ات،یادب

ترکی از  ادبیات تأثیرپذیریواژگان، میزان نفوذ و توسعه تاریخی زبان فارسی و نیز شدت و نوع 

 یترکمعادل  عنوانبه هافرهنگکه در  هاییواژهاز  یشود که برخیمشاهده م. ندامهمادبیات فارسی، 

ها را مردم در واژه نیکه ادهد ینشان م نیا و دارند یفارس شهیرفارسی هستند و یا ، اندآورده شده

در  هاآنو یا ترکیبات فارسی های برخی از این واژه بردند.یدانستند و به کار میآن روز م طیشرا

موجود  توانند خألمیهایی امروزی وجود ندارند و یا اصال کاربردی ندارند. چنین واژهزبان فارسی 

های رجمهت تصحیح متون و مانندمشترک ایران و ترکیه،  مطالعاتدر و  در زبان فارسی را پرکنند

 باشند.متقابل سودمند 

 . بحث و تحلیل3

 عثمانی ۀشناسی در دورفرهنگ. 1. 3

تجربه زبان ترکی دوزبانه شروع شدند.  هایفرهنگها به صورت زبان اغلبمانند  یترکهای فرهنگ

 عنوانبهحضور دو زبان عربی و فارسی  چراکه، دارد دوزبانه یهااز فرهنگ لغت یاافتهیتوسعه

های نویسان ترکی برای نوشتن فرهنگهای علمی و ادبی در جامعه اسالمی، تالش فرهنگزبان

ه آغاز شد ازدهمیکه از قرن  دوزبانه هایفرهنگ یتالش برابنابراین  .کرده استرا بیشتر  دوزبانه

زبان فارسی، گسترش دانش  کلی،طوربه. افتیادامه  یاندهیطور فزابه یدر دوره عثمان ژهیو، بهبود

 یفارس یو لغو یدستور یهاکه به جنبه یشناختو آثار زبان تفاسیرها، نامهواژه عیوس راژیبدون ت
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باعث  ،یفارس اتیها به زبان و ادبیعالقه عثماند. از سوی دیگر، بو رممکنیاختصاص داشت، غ

 یهاپروژه یروشنفکران را به اجرا و شود غیتبل یدربار عثمانعمدتاً توسط شد که زبان فارسی می

، بانهدوز یهافرهنگاین دوره، در  . درتشویق کنددر اواسط قرن پانزدهم و شانزدهم  یفرهنگ نیب

اما با . ندشدها در زبان ترکی نوشته میهای فارسی و عربی سرواژه بودند و سپس معادل واژهواژه

 عنوانبه یترک هایواژه هاآنکه در  میشویمواجه م ییهابا فرهنگمیالدی،  17به قرن  نزدیک شدن

سرعت  یزدگبه غرب یعثمان یاست که امپراتور یزمان دوره نیا اند وشدهسر واژه در نظر گرفته 

، از زبانشناس یمنی «ابد و اال قید»، در آناتولی دوزبانهفرهنگ  نخستین نمونه .ه استدیبخش

که در قالب قصیده  ( ، یک فرهنگ منظوم به عربی است1485م)وفات  «ابراهیم الربعیبن اسماعیل»

های لکاست. در دوره سلجوقیان و بیگ نوشته شده «بن احمدخلیل»از  «العین»برای لغات کتاب 

های اند. اولین نمونهمنظوم فارسی بوده و غالباً-عربی یهافرهنگ، هافرهنگآناتولی، نخستین 

ه.ق( اثر 944م/1545) «االدبزهره»ند از: افارسی در آناتولی عبارت-منظوم عربی یهافرهنگ

نسیب  نصیب الفتیان و»قاضی اصفهان؛  «الدین ذکریاسیف»نوه  «الدین احمد اوغلو شکراهللشمس»

ه.ق( اثر 575م/1379) «الجواهرسلک»؛ «خویی المؤمنینالدین حسن بن عبدحسام»اثر  «التبیان

ه.ق( اثر احمدی 591-557م/1394-1355) «االدبمرقاه»؛ «االنگوری الرحمنعبدالحمیدبن عبد»

 نوشته بود؛ «عیسی بیگ آیدین اوغولالری»فرزند  «حمزه بیگ»شاعر اهل گرمیان که برای 

ه.ق( اثر احمد داعی از شعرای اهل گرمیان که برای 819-854م/1413-1451) «الجواهراقنوم»

نخستین نمونه فرهنگ  19.نوشته بود «محمد چلبی»و در دوره پادشاهی سلطان « دوممراد »شاهزاده 

ست که ا «الدین حسن )حسین( القونویحسام»از  «تحفه حسامی»ترکی در آناتولی -منظوم فارسی

 در بخشعمدتاً ترکی، -منظوم فارسی یهافرهنگه نوشته شده است.  845م/1377-1444در سال 

دیگر  سانینوکه قبالً توسط فرهنگ هستند ییهافرهنگ لغت کرهیپ یادآوروفرهنگ لغت  مقدمه

؛ اندکرده تیرا رعا یو فارس یعرب یسینواصول فرهنگ ،اصوالً سندگانینواند و شده یگردآور

 «قطران تبریزی»از  «منتخب حکیم قطران»(، 497/1455 یمتوف) «اسدی توسی»از  «لغت فرس»جمله از

معیار »( و 598/1399حدود  یمتوف) «هندوشاه نخجوانی»از  «الفرسصحاح»(، 485/1487 یمتوف)

-Sadeghi,1367:387()547/1348-954/1557) «شمس فخری»از  «جمالی

میالدی تا به امروز در جغرافیای آناتولی، تعداد  17از قرن  .(Baevskii,2045:31,51-61؛97

ی و یا ترک-فارسی-زبانه عربیسه یهافرهنگفارسی و یا -ترکی، ترکی-فارسی یهافرهنگ
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فرهنگ به نظم  35فرهنگ به نثر و  149مورد بوده است که از این میان  138زبانه، چند یهافرهنگ

مورد نسخه 15) ترکی-مورد فرهنگ فارسی 19منظوم،  یهافرهنگاند. از میان نوشته شده

ترکی -فارسی-زبانه عربیمورد فرهنگ سه 19ه حروف عربی( و شده بمورد چاپ 4نویس و دست

 (.Selҫuk&Algül,2015:134بوده است )

 انتقال دانش زبان فارسی. 2. 3

باعث طرف،  کیدهند. از یرا انجام م یمهم یو فرهنگ یاجتماع یکارکردها ها،لغت رهنگف

بخش  شوند و از طرف دیگرمیمختلف  هاییتملها و فرهنگ نیبهتر ب یدرک متقابل و همکار

انباشته شده است، در خود متمرکز  میان مردم و جامعهدر  جادشانیرا که در زمان ا یاز دانش یاعمده

 قاتیقحاصل تح چراکه، است گریزبان د کیهنگام مطالعه  ویژه یعمل امتیازفرهنگ لغت  کنند.یم

فرهنگ لغت »: گویدمی (Sreznevsky)سرزنوسکی که طورهمانلف آن است. ؤم یزبان شناخت

 یتوجهقابلطور مردم به پسکند.  یراض کنند،مراجعه میرا که به آن  یاز کسان کیهر دیخوب با

تر از زبانی کردهی دارد، تحصیلتربخشتیرضا و ترکامل تر،یفرهنگ لغت بهتر، غنزبانی که در 

-Domestic lexicographers of XVIII) «هستند که دارای چنین فرهنگ لغتی نیست

Hkhveka ,2000:508 تیهو نییکه باعث تع است یذهن یهایژگیودهنده این امر نشان( که 

های منظوم که لغت دو بخش عمده از فرهنگ تکیه بردر این بخش از پژوهش، با . شودیمردم م

گذاری زبان شامل بخش مقدمه و لغتنامه است، به بررسی نحوه انتقال دانش زبان فارسی و ارزش

ا مشخص یی رهافرهنگلیف چنین أخواهیم پرداخت و دالیل ت هافرهنگفارسی توسط نویسندگان 

 خواهیم پرداخت. هافرهنگخواهیم کرد و از سوی دیگر، به بررسی نقاط قوت و ضعف 

 بخش مقدمه. 1. 2. 3

ثنوی منظوم و در قالب م معموالًکه  نظوم، بخش اول یعنی در مقدمه اثرم یهافرهنگدر تمامی  تقریباً

طوالنی حمد و ثنا به درگاه خداوند و ستایش از پیامبر و اصحاب و  پس از یک مقدمه نسبتاًاست، 

، ندافمعرو« صلوله»و « حمدله»، «بسمله»روایان، که به نیکان و سالم و درود به درگاه شاهان و فرمان

اتی در لیف فرهنگ و نام اثر و نیز توضیح، نگارنده به دالیل تا«سبب تنظیم»در بخشی تحت عنوان 

ذکر کرده  ،که برای اثر انتخاب کردهرا نام مستعار خود و نامی  معموالًمورد بخش لغتنامه پرداخته و 

 یهارهنگدر ف یشناختتوجه به بخش روشبا . شده در فرهنگ را توضیح داده استو عالیم استفاده

 یرویپ یو فارس یعرب یسینواصوالً از اصول فرهنگ سندگانینکته اشاره کرد که نو نیبه ا دیلغت با

 یهاکه در دوره ییهاآن ژهیوها، بهفرهنگ لغت یشگفتارهایدر پ شتریب «یتوس یاسد»نام  .اندکرده
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 ییعنوان الگوتا قرن هفدهم بهنویسی توسط او و روش فرهنگ اند، رواج داشته استنوشته شده هیلاو

ا سندگان در مقدمه و یمنثور که نوی یهافرهنگخالف بر. ه استبود یعثمان سانینوفرهنگ یبرا

 یبلفاقد اطالعات منابع قمنظوم،  یهافرهنگاند، آثار خود به منابع قبلی اشاره کرده بخش لغتنامه

، مثال عنوانبه. توان منابع مورداستفاده نویسنده را حدس زدمیبه ساختار آن  ینگاه و تنها باهستند 

مقدمه  در بخش ترکی منثور است،-که یک فرهنگ فارسی «المعانیمفتاح»در   «بن عبداهللفِوری»

دن و داخی بولدوغوم لغتلردن «االدبمفتاح»دن و «مشکالت فرس»بعضی »اثر چنین آورده است: 

 «لغت حلیمی»در  «اهلل حلیمیلطف»و یا  (Öz,2016:116) 15«جمع ایدوب بو کتابه درج ایلدوم... 

اکثر  ...»چنین آورده است:  «پروا»بخش لغتنامه و ذیل واژه که باز هم یک فرهنگ منثور است، در 

ارباب لغت، حکیم قطرانی ارموی و اسدی طوسی و شمس فخری و هندوشاه نخجوانی، فراقت و 

تحفه »در  «شاهدی ابراهیم دده»اما . (Baevskii,2015:33) 18«طاقت معناسینا نقل ایلدیلر...

 و اشاره داندمی «تحفه حسامی»تقلیدی از تنها که یک فرهنگ منظوم است، اثر خود را  «شاهدی

اقودوم اوال »در مقدمه اثر چنین آورده است:  کهچنانکند؛ به سایر منابع مورداستفاده نمی یبیشتر

اوال اول تحفه نامه/ناظره دیم کی یازام بر خوشجهتحفه حسامی/معطر اولدو آنال جان مشامی... دیله

سخنی از منابع پیشین ، هیچ «لغت منظومه»در  «المعی چلبی» (.Verburg,1997:15) 17«حسامه...

توان حدس زد که نویسنده از چه منابعی استفاده جه به ساختار فرهنگ، مینیاورده و تنها با تو به میان

چه از چنان «تحفه لطفی»در زمان نگارش نیز  «یافند یلطف. »را الگو قرار داده است کرده و یا آن

ه بود ترکی-فارسیمنظوم  یهافرهنگنمونه  نیاول ،«یتحفه حسام» تأثیرتحت ساختار آن پیداست، 

صیل، تف، بههافرهنگدر تمامی  تقریباً، نویسندگان این متون، اما(. Tanyıldız,2013:56است )

گونه نوشته این« تحفه حسامی»در « حسامی»اند. سخن گفتهدر مورد ترتیب و اصول نوشتن فرهنگ 

االخوان فراغت میسر گشت داعیه باطن بر آن شد که نوعی دیگر ... چون از نظم کتاب هدیه »: است

زبان فارسی سازد مترجم بترکی و بعضی از پهلوی پردازد مشتمل بر بیست قطعه ه در لغت نسخه ب

امی بترتیب حروف تهجی انشا کرده و نام تحفه حسسیصد بیت باوزان مختلف و در میان قطعها مثنا 

از ملتقات سامی نهاده و هر لغت پارسی یا پهلوی عالمت سرخی زده شد و باقی ترکی تا دانید و در 

 «آن وزن نه بر آن قافیه آورده شد آخر هر قطعه بیتی مذیل بر

(Eleskergızı&Sadıggızı,2015:220)  لف و نشر »: «بحرالغرایب»در مقدمه  «حلیمی»و یا

عبارتها که باشد فاصله/ رسم شد بر فرق  هر-نیاوردم در این/همچنان در هیچ مصراعی رهین اصالً
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مشترک را در  -وانچه تفسیرش مقدم آمدست/ در برش یک میم معلم آمدست -او صاد از صله

و مبین با اپیش هر قطعه شده قبل الشروع /نام بحر  -برش دالست شین /وز ترادف فا نشان آمد یقین

ین ذکر کردم بینمالقسم -آخر هر قطعه بر تحریض و وزن /ختم شد تا سهل گردد جای حزن -فروع

شده رهیذخ یهایاز گواه یبرداربا نقشه. (Arslan,2016:34) «و قوانین اهم هم/ زاصطالحات

توسط  یفارس یشناسها و الهامات فرهنگکه سنت میکنیم مشاهدهوضوح ، بههافرهنگ نیدر ا

و  یندر قلمرو عثما یبعد انیو ارجاع داده شده و به همتا صیاقتباس، تخص یعثمان سانینوفرهنگ

 نعنوابه عیوس یبه معناهمچنین منابع قبلی  و شده مدت منتقلیطوالن یهافراتر از آن در دوره

 دهیبا ا توانبنابراین می بوده است. سندگانیدر خدمت نوفرهنگ  یسازیو غن لیفأت یبرا ییالگو

 شود،یل ممنتق دیجد یاست که به شکل یمیقد ینشدا»که دانش در گردش  ودموافق ب «لکمنیبر»

در مجموعه فرهنگ . (Brilkman,2018:166) «شودیو به اشتراک گذاشته م شودیم ریتفس

 دیتأک یمقدمه بر رواج دانش فارس یهادر قسمت سندگانیاز نو یعیوس فیط ،یبررسمورد یهالغت

 یهاخواندن و درک اشعار و رساله یبرا رندگانیضرورت آن کمک به گ نیترد، که مهمنکن یم

مولف  «اهلل حلیمیلطف». است یبه زبان عرب یدسترسیگر و از سوی د یبزرگ به زبان فارس

ه.ق( چنین آورده 853م/8-1495) «نثارالملک» یکی دیگر از آثار خود به نام در مقدمهبحرالغرایب، 

... زبان فارسی بفراست فارسان فصاحت و بالغت استادان مالحت افصح السنه و املح ابنیه »است: 

است و آن بدایع فصاحت و صنایع براعت و دواوین کبار و رسایل نامدار که بدین زبان درین زمان 

این  ط اغراض ثقات تتبع اسلوبصورت تجلی یافته است...پس بنا به غرض مالحت بالذات و ضب

عطفی احمد ». (Blochet,1905:229) «زبان کرده و جهت استعماالتش بضبط آورده....

اهمیت زبان نوشته، « تحفه شاهدی»که در شرح ه.ق(، 1153م/1514) «شرح تحفه»در  «بوسنوی

دانستن زبان  عربیبعد از زبان  »ترکی را چنین بیان کرده است: -فارسی یهافرهنگفارسی و نیاز به 

ت امور و کتابت احکام و سایر مواد دول کهاینفارسی به مرتبه امور مهم بالغ گشته است، با وجود 

 ، هر کس به معرفت این علم طالب و راغب گشته و حداقلمانی اکثرا به این زبان دایر شدهعالیه عث

لزوم آموزش زبان  «حلیمیاهلل لطف»(. Öz,2016:50) «به یک نسخه از آن محتاج شده است

یعنی » را چنین عنوان کرده است: «بحرالغرایب»فارسی به منظور یادگیری زبان عربی و علت نگارش 

بدان که این لغتها برای فهم لغات عربی الزم است. تفسیر اکثر لغات عربی به فارسی واقع شده است. 

کسب  زهیانگ (.Arslan,2016:31) «گردد.چونکه فارسی معلوم شود، لغات عربی نیز معلوم می
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نکته مهم را در نظر  نیااز یک سو شود که  یآشکار م یزمان یفارس قیاز طر یدانش زبان عرب

های خانقاه ژهیبه و تکایای صوفیان و یدر مورد آداب و رسوم اصل یمتعدد یهاکه رساله میریبگ

ان به دانش زب ات ندکمک کن رندگانیبه گ توانستندمی هافرهنگ نیبوده و ا یبه زبان عرب ،یمولو

های فرهنگ سندگانینو از سوی دیگر، و (Holbrook:2002:85) ندداشته باش یدسترس یعرب

 یها به زبان فارسرساله نیباتریز کهاین انی، با ببودند «یمولو» روانیکه از پ ییهاآن ژهیوبه ،ظوممن

. نداهردکیم دیتأک صورت منظومبه یآموزش زبان فارس یعنیکار  یاصل زهیاند، برانگشده فیتأل

، نقشبندیهو  یهمولو ژهیوبه انه،یصوف یهافرقه «یزبان عباد»عنوان به یاشاعه زبان فارس ن،یبرابنا

فارسی و ادبیات زبان دانش  کنندگانافتیکنندگان و درارائه رهیو دا هکردمخاطبان را به خود جذب

که خود از شیوخ طریقت مولویه است، در کتاب  «شاهدی ابراهیم دده». ه استداد شیشدت افزارا به

ال اوزان ایله اطفاله یم بوال شهرت/قمرادم بو کی تحفه»چنین آورده است:  «تحفه شاهدی»

. (Verburg,1997:15) 54«علم موالنایه قابل الرقدرت/ایدلر فرس ایله اوزانی حاصل/اوال

 امپراطوری عثمانیدر خدمت  سندگانیاز نو برخیپیداست، نیز از مقدمه این متون  که طورهمان

در واقع، اند. آثار خود را به مقامات دربار تقدیم کرده و، با دربار داشتند یبودند و ارتباط تنگاتنگ

به محافل  سندهیرتبه نه تنها جلب توجه خود نویافراد عال ایبه حاکمان  هاآنآثار  میهدف از تقد

 بود. یو مصرف متون در سراسر قلمرو عثمان دیتول جیبلکه ترو ،ی اواجتماع تیموقع شیدربار و افزا

زیسته، عثمانی می «بایزید دوم»و  «محمد فاتح»که در دوره سلطان  «اهلل حلیمیلطف»مثال  عنوانبه

 وزیر سلطان محمد فاتح نیز برخوردار بوده، است «محمد پاشا»از حمایت  «سیواس»قاضی  عنوانبه

(Blochet,1905:229). متکلم به زبان  ،سینوفرهنگ توجه به این نکته نیز ضروری است که

ی و اجتماع یبندرتبه ،یلیسوابق تحص چراکه ،بوده است یمحقق خوبصرفا  ای بوده فارسی نیز

ر درا زبان فارسی  یریادگیمراکز  انیارتباطات مکنند تا میبه ما کمک  نویسندگان نامهیزندگ

 اتیو ادب انتقال دانش زبان ندیابه فر قیدق یو نگاه میکن یابیردداخل و خارج از جغرافیای آناتولی 

از دیار عجم آمده  ،«اهلل حلیمیلطف» مثال: عنوانبهمدت داشته باشیم. یدوره طوالن کیدر  یفارس

نویسنده  «محمد سنبل زاده» »و یا (Duru,2011:112) بوده استو معلم شاهزاده محمد)فاتح( 

در سفری به ایران، از شهرهای اصفهان و نهاوند و شیراز بازدید کرده و با شعرای آن  «تحفه وهبی»

 زمان دیداری نیز داشته است.
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 نامهبخش لغت. 2. 2. 3

حداکثر اطالعات در حداقل » :شامل این اصل بنیادی باشد دیهر فرهنگ لغت با آل،دهیدر حالت ا

بر دانش  مستلزم تسلط ییهالغت نامه نیچن جادیالبته ا «خواننده قیفضا بدون به خطر انداختن عال

 قیدق یآوردر فرهنگ لغت دوزبانه جمع ،هاآن نیترییابتدا و خاص است

منظوم مربوط به قرن  یهافرهنگترین ترین و پرماده. حجیم(Berkov,1971:30)ستهامعادل

ماده و  1374با  «تحفه حسامی»نویسی به شکل منظوم است، طوریکه میالدی، یعنی آغاز فرهنگ 17

 19ماده در اوایل قرن  1944با  «تحفه شاهدی»میالدی و  17ماده در قرن  5734با  «بحرالغرایب»

منظوم با حجم کم و تعداد  یهافرهنگمیالدی  19اند. پس از آن و در قرن میالدی نوشته شده

معروف نوشته  یهافرهنگهایی بر در این دوره بیشتر شرح.اند های کمتری به نظم درآمدهماده

اند حجیم جدیدی نوشته شده یهافرهنگمیالدی،  17و  18های و نیز در قرن 15اند. با آغاز قرن شده

نظم »و  18ماده در قرن  1874با  «تحفه وهبی»، 15ماده در قرن  5317با  «کان معانی»توان به که می

ت اس «تحفه رمزی»ترکی -اشاره کرد. آخرین فرهنگ منظوم فارسی 17ماده در قرن  5599با  «بدیع

فراوانی  1میالدی و پس از دوره تنظیمات به نظم درآمده است. نمودار شماره  54که در قرن 

 هافرهنگیک از ها در هرها و مادهابیات، قطعه فراوانی 5و نمودار شماره  در قرون مختلف هافرهنگ

 دهند.را نشان می
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19%
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های فارسی)اعم از اسم، صفت، و ماده شعری است بخش اصلی یعنی لغتنامه شامل چندین قطعه

واژه فارسی یا در ترکی که گاهی ترکی و گاهی وام هاآنضمیر،فعل، ادات و یا جمله( و معادل 

به عربی و گاهی نیز به فارسی است  معموالًها اند. عناوین قطعهبه نظم درآمده هاآنعربی است، در 

اند و وزن و بحر هر قطعه صورت الفبایی مرتب شدههایشان بهها بر اساس قافیهو در بیشتر موارد قطعه

بر اساس ترتیب  هافرهنگها بدین صورت است که در برخی نیز مشخص شده است. ترتیب واژه

بر  هاآناند و در برخی، قافیه یکی است، به نظم درآمده هاآنهایی که حرف اول حروف ابجد واژه

اساس حروف ابجد تنظیم شده است. برای حروفی مانند ب و پ یا ج و چ که ارزش آوایی مشابهی 

ص، ض، ذ، ث که یافتن اند و برای حروفی مانند ط، ظ، های مربوطه در یک قطعه آمدهدارند، واژه

مثال، اولین قطعه برای  عنوانبه اده شده است.های عربی استففارسی بسیار سخت بوده، از واژه واژه

االولی فی بحر الهزج المثمن سالم/الهی تا گونه است: القطعهاین« اللغهمقدمه تحفه»حرف الف در 

 ی باقی دائم/مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنعمر ابد ویره خدا سکافلک باقی و عرش و فرش اوال قائم/

نیز د دوزخاوچماق طامو  بهشتتانری  خدامفاعیلن/هزج بحری مثمندور که اجزاسی قم و سالم/ 

تردور صیغیر  عرقیردور  زمین/گرمادور ایسسی سردو صویوق  بادو یل  آب/صو آدی دریا

ه تحف». و یا در  ... باالیوقوش  زیردور آشاغا تراولدی یاش  خشک/قوری خردور اشک گاو

شعریه در حرف الف از ابتدا/فاعالتن  شود: قطعهگونه آغاز میاولین قطعه از بخش لغتنامه این« وهبی

 ندهآفرین/یارادیجی خداو  یزدانو  شبذیرو  شیذرفاعالتن فاعالتن فاعلون/تانری آدی 

 همیشهدور باقی پاینده/هم داخی آموزگار کردگارو  پروردگاردور /وصفیکبریا بزرگی
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االلف/فاعالتن اند: حرفها بر اساس حروف ابجد به نظم درآمدهکه واژه« کان معانی». در  ... دائما

 اشک بولوط ابریارادیجی جهان/ آفریننده/آسمانصو گوک  آباهلل  ایزدفاعالتن فاعالت/

 یوالر/طونموش افساردور داخی افسرقاش/تاج  ابرویوز صویونا دی  آبرواولدی گوزده یاش/

در قطعات مربوط به حروف ح، ذ و ص « گوهرریز»در فرهنگ . ...  آرگتور دمکدور  افسرده

... محبوس قاپانمش  تفاححدیقه اشجار آغاچالر/آیوا سفرجل الما دا  باغچهچنین آمده است: ... 

 /فلکغواصدمه  ... بحر اولدو دنیز ماء صو داالغیج اشقاذ/هم اوزاق اتمک ابعاد و انقاذقورتارمق 

ها به دو صورت معادلسازی . در بخش لغتنامه، واژه ... افصاصاولدی گمی طشرا چیقارمق داخی 

اند: اغلب واژه فارسی در ابتدا آمده و سپس معادل واژه در ترکی نوشته شده است؛ گاهی نیز شده

ه از ، نویسندهافرهنگابتدا معادل در ترکی آمده و سپس واژه فارسی نوشته شده که در برخی 

سازی در همه موارد به صورت در کنار بیت استفاده کرده است. به عالوه معادل« المعنامقدم»عبارت 

یز در تنظیم های دیگری ناز معادل هافرهنگفارسی نیست و نویسندگان این -ترکی یا ترکی-فارسی

-(، فارسیگرگرفارسی )منصب=جاه، کریم=-اند؛ مانند عربیفرهنگ استفاده کرده

فارسی)چارطاق=ورواره، کلید=مدنگ، گوزگانی=سختیان، -عربی)تاب=شعله، باال=معال(، فارسی

... که وزیردیر خان خانان هم کشور خدا پادشاه«: نظم بدیع»نگنده=بخیه( و یا در این مصراع از 

این مصراع از آمده است و یا «کشورخدا»، معادل ترکی برای واژه فارسی واژهوام عنوانبهپادشاه 

های فارسی ژه... . حضور وا ساختیاندور ادیمو  کیمختباشماق صاغری  کفش« : الحافظتحفه»

ها را دهد که مردم در شرایط آن روز جامعه، این واژهنشان می هافرهنگدر معادلسازی ترکی این 

نفوذ زبان فارسی در آناتولی را  ها میزان و دامنهواژهبردند. حضور این واممی به کاردانستند و می

ها، یک و برای برخی دیگر دو یا چند معادل در فارسی یا ترکی نوشته دهد. برای برخی واژهنشان می

/ وخشور وش گرگررب و کریم  شیذرو  پروردگار«: آرانظم دل»شده است؛ مانند این بیت از 

نوشته « رب»فارسی برای واژه  هایمعادل «پروردگار»و  «شیذر»های واژه. آسامعنیده مرسل پیمبر

هرا مصحف و مخفف ظا «شیذر»آمده است. « کریم»معادل فارسی برای واژه « گرگر»و واژه اند شده

: 3ج، 1345 )برهان، ، از نامهای خدا در فارسی هستند«الصنایعصانع»و گرگر به معنی « هوشیدر»

منظوم موضوعی که در آن هر قطعه به موضوعی خاص پرداخته  یهافرهنگجدا از  .(1577 و 1351

 51درآمده به یک حوزه مفهومینظمهای بهدر هر بیت واژه معموالً  هافرهنگاست، در سایر 

هایی که با یکدیگر معنای نزدیکی توان چنین بیان کرد: واژهمفهومی را می اند. حوزهاختصاص یافته
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کنند. مانند صورت، دست، پا، یکدیگر را در ذهن گوینده برانگیخته میدارند و هنگام سخن گفتن، 

ردن ه مهمی در روند پردازش و بخاطر سپ تأثیرمفهومی  شکم و یا میوه، انگور، خربزه و ... . حوزه

از مفاهیم  کنند غالباً اطالعات بر ذهن فرد دارد. وقتی افراد اطالعات را در ذهن خود رمزگذاری می

منظوم،  یهافرهنگهای مفهومی در بردن حوزه به کارشوند. دلیل مند میصر مختلف بهرهمرتبط عنا

خصوص هآموز بها، قوانین دستوری و سایر عناصر زبان برای زبانخاطر سپردن واژهه آموزش و ب

های یک فرهنگ چنین ترتیبی رعایت نشده است و دلیل آن هم کودکان بود که البته در همه بیت

 یهافرهنگهای مفهومی در عایت برخی قواعد شعری بوده است. چند نمونه از کاربرد حوزهشاید ر

دیر المو/داخی وزیردور خان خانان هم  خدا-کشورپادشاه «: نظم بدیع»مختلف به این شرح است: 

 شهد/بال دوشابده اوزوم صویونا هم پکمزه  شیره«: تحفه وهبی. »سپاهبیگ عسکر  میرافندی 

دمک آیدور گونش  مهییلدز اولدی  ستاره«: گوهر ریز. »شهدابو  شهدابهدینور شربته 

ده  کاردبیچاقا «: اللغهتحفه مقدمه.»دریادنیز  کشتیگوکدور گمی  آسمانیر  زمین/خورشید

های متضاد نیز در امر . عالوه بر موارد فوق، از واژهپارو بیلدیره ددی  امسال/بو ییل شمشیرقلیچا 

و  دانااست: بیلگه « اللغهتحفه مقدمه»ها استفاده شده است. این بیت از و بخاطر سپردن واژهحفظ 

های کوتاه نیز مفهومی در مورد افعال یا جمله . حوزهبیداردور اویار اویانق خفته/نادانبیلمین 

یانا  یچرا رفتنه یردیدون  کجابودی«: اللغهتحفه مقدمه»رعایت شده است. مانند این بیت از 

 دنیور داخی گیتمه . به دلیل رعایت قواعد شعری از قبیل وزن مروگل اوتورغل  بیا نشینگیتدون/

ای  کلمه معموالًو قافیه و عروض، مفهوم تمام واژه ها بدرستی بیان نشده است و در معنی هر واژه، 

فارسی  هایکه مناسب با قواعد شعری قطعه موردنظر باشد، انتخاب شده است. گاهی واژه

وجود  در زبان فارسی شده بسیار مهجورند و گاهی در زبان فارسی کاربردی ندارند و یا اصالًانتخاب

، معادل رایج در فارسی خرامیدن است ولی به «یورومکسالینارق »برای واژه «: آرادلنظم»ندارند: 

 /لنجیدنو  کرازیدن پخسیدنداخی  دنیدنجای آن از واژه های زیر استفاده شده است: 

بحر است که بسته  14تا  3تبختورله یورومق اولدی ناز و شیوه غنج و منج. تعداد بحرهای شعری بین 

درآمده و تسلط نویسنده بر قواعد شعری متفاوت است. هزج، رمل، مضارع، نظمهای بهبه تعداد واژه

مام و خفیف تمنسرح، رجز، مقتضب، مجتث، متقارب، سریع، طویل، وافر، کامل، مدید، بسیط 

تمام این بحرها مشاهده  «آرانظم دل»هستند که در  هافرهنگرفته در این کاربهبحرهای شعری 

 بندی کرد:رفته چنین طبقهکاربهرا به ترتیب تعداد بحرهای  هافرهنگشوند. بر این اساس می
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تحفه  >(14تحفه حسامی) >...  >(4االسامی)الحافظ و نظمتحفه >(3اللغه)تحفه مقدمه

 (14آرا)نظم دل >(15شاهدی)

ها توان گفت که تعداد وزنکلی میطورهب وهر بحر شعری در چندین وزن مختلف سروده شده 

ن خطاهای فراوانی در بحر و وز هافرهنگبسیار بیشتر از تعداد بحرهاست. اما در نظام عروضی این 

 مردهاولو  زندهمفاعیلن مفاعیلن فعولن/دیری «: المعناتحفه»خورد. مانند این بیت از به چشم می

ریختگی در همنظمی و بهترین دالیل بی... . یکی از مهم سرو باشا  دستر اله ل/اره دیرمردداخی 

زبان ترکی که در آناتولی مورد های بلند در زبان ترکی است. نظام عروضی، عدم وجود مصوت

 های ترکی استمنشعب از خانواده زبان ،های اوغوززبان هایگروهگیرد، یکی از استفاده قرار می

(Lewis,2000:XIX). یک زبان آلتایی و خواهر  عنوانبهشناسان زبان ترکی را برخی از زبان

کنند. آندر هیل به گروه زبان بندی میای و ژاپنی دستهتونگوز، کره-هایی مانند مغولی، مانچوزبان

کند که شامل زبان مجاری و فنالندی و نیز برخی از آلتائیک اشاره می-اورال ی به نام زبانتربزرگ

ها و در ترکیب، هماهنگی مصوت تاهبندی را بر اساس شبشود که این تقسیمهای سیبری می \زبان

که زبان فارسی درحالی .(Underhill,1986:7-21) ددهعدم وجود جنس دستوری ارائه می

ایرانی خانواده زبانهای هند و اروپایی است. معادلسازی واژگانی برای  های هند وعضوی از شاخه

 هایین چالشتربزرگدو زبان مختلف که هر دو از یک نظام عروضی پیروی کنند، یکی از 

های بلند فارسی در زبان ترکی کوتاه دانیم واکهمی کهچناننویسندگان این متون بوده است. 

/ فارسی، تبدیل به u/ و /oهای /واکهمانند و بدون تغییر می یهای کوتاه گاهشوند، واکهمی

ی / در زبان ترکı/ فارسی، تبدیل به واکه غیرگرد پیشین/i/ و واکه /ö / و/ö های گرد پسین /واکه

 ی،برای حفظ نظام عروضیی هافرهنگسرایندگان چنین شوندکه در زبان فارسی وجود ندارند. می

بیانگر چنین خطایی « المعناتحفه». این نمونه از اندنوشتهمصوت بلند  باهای ترکی را نیز گاه واژه

 ... . دو واژه ننگیولداش عار  یاردور برفتنگ/قار  داراوزاقدور  دورگچدور  دیراست: 

اند. یا در این / که هر دو ترکی هستند با مصوتهای بلند یا کشیده نوشته شدهr ā ġ/ و قار/dārدار/

//داخی ġaҫmāġقاچماق/ گریختندور آسماق هم آویختنداخی «: حافظالتحفه»بیت از 

 ه کاربیوغورماق ... . درج مصوت نیز برای حفظ نظام عروضی  سرشتنقاریشماق هم  آمیختن

( نعمتی şükr>şükür) مفاعیلن مفاعیلن فعولن/شکردور«: المعناتحفه»مانند این بیت از  رفته است

بندی اشعار نیز خطاهای فراوانی اولدی سبب نار شدیده .در قافیه (küfr>küfür) ایدن عایتده/کفر



 17  حسنعلی زاده.../  کارکرد فرهنگ های منظوم پژوهشی: -مقاله علمی

 پیکار/صاواش دادردیرک چادر قارنداشا دینور  ستون خیمه خورند، مانندبه چشم می

 زیباگوزل /فرستندهداخی مرسل  پرستنده/... تاپوجیدور افسارقان ایچیجی یوالر  آشامخون

عالوه بر آموزش نظام عروضی مانند وزن و بحر،  ... .دلداردور گونول طوتیجی خندهگولوش 

النظیر، تلمیح، تشبیه و ... نیز برای زبان آموزان آموزش داده سایر صنایع ادبی از قبیل جناس، مراعات

آن تشویق خوانندگان مستعد به شعر و شاعری بوده است. در ابیات زیر  شد که شاید دلیل عمدهمی

های فارسی، ترکی و یا هر دو مشاهده ب شده است، جناس در واژهانتخا« گوهر ریز»که از فرهنگ 

 باد... . کردور صاغر نیدور قمیش می/سوجی هوشوارو  هوشیار آییقو  پای آیاقشود: می

 بازواویون  بازطوغان  بازگرو  باز... .  ماه دیدور می/باز آچیق قیش آیی بادهاولسون  بادیلدور 

 هارهنگفقول/کیر سگیردمک شوخ تازیدن چو قورتولدی رهید ... . گاهی برخی ابیات در برخی 

اند. مانند این بیت که تکرار شده اند و گاهی برخی ابیات عیناًها مشابهاز لحاظ شکل و محتوا و واژه

... . در  انچدرا  ساغرقدح  الغرتکرار شده است: آریق « اللغهمقدمه»و « منظومه»در دو فرهنگ 

اره شده رفته در آن قطعه اشکاربهپایان قطعه ها نیز بیت تقطیع آمده که در آن به وزن و بحر شعری 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن/بنزر او نقوشه بو جهان کیم اوال بر آب. «: تحفه وهبی»است. مانند: 

. اییلیک گبی سرمایهمفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن/یوقدور ایکی عالمده «: تحفه شاهدی»

در پایان به این نکته باید توجه . دور مقررمفاعیلن مفاعیلن فعولن/هجز بحری مسدس«: المعناتحفه»

خورد، ترکی به چشم می-فارسی دوزبانهمنظوم  یهافرهنگاشکاالتی که در  رغمعلیداشت که 

لغوی و نظر از یاز زبان فارس حیتنها به استفاده صحنهاین متون،  سندگانینوباید در نظر داشت که 

  ند.اهکرد یگذارو ارزش یرا استانداردساز یزبان فارسیادگیری بلکه  ،اندداده تیاهم یدستور

 گیرینتیجه. 4

در دوره عثمانی پرداخته شد، نتایج  دوزبانهمنظوم  یهافرهنگدر پژوهش حاضر که به بررسی 

درک ما را از  ،یبه ترک یفارس هایفرهنگگسترده از  دهشواهد استفاآمد.  به دستی توجهقابل

حیط فکری م دربه بعد  یالدیکننده آن از قرن پانزدهم و شانزدهم منییو نقش تع یزبان فارس تأثیر

 رغملیعزبان گفتمان فرهنگی  عنوانبهزبان فارسی در آن، که افزایش داده است؛ محیطی  عثمانی

 و یریادگی زهیاستدالل کرد که انگ توانیم گسترش یافته است.، عثمانیایران و میان تضاد مذهبی 

 قیاز طرویژه آناتولی، هزبان علمی در میان جوامع مسلمان و ب عنوانبه یدرک زبان عرب

را  یزبان فارس م،یمشاهده کن هیاول یهادر آثار دوره ژهیوآن را به میتوانستیکه م یآموزیفارس
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بان فارسی زدانش  صیاشاعه و تخصنیز . شناسانده است یاسالم در جامعهزبان  نیترحیفص عنوانبه

در خدمت فرهنگ  یسازیو غن نوشتن یبرا ییالگو عنوانبه عیوس یبه معناکه  هیمنابع اول با تکیه بر

در این  نیهمچن .ه استدانش در زمان و مکان سوق داد انیجر ریمس میما را به ترس، بوده سندگانینو

فظ مشکالت خود زبان ترکی و ح کردیم و یبندرا طبقهمتون  سندگانینو یاصل یهامشوق پژوهش،

اختاری لحاظ سازهای پیش روی نویسندگان برشمردیم. ین چالشتربزرگ عنوانبهنظام عروضی را 

ی منثور از غنای کمتر یهافرهنگنسبت به  منظوم یهافرهنگبه این نتیجه رسیدیم که  نیز

های روزمره در زبان محاوره مردم اند، اغلب واژههایی که در بخش لغتنامه آمدهواژه ند وبرخوردار

د. به دلیل رعایت نشوکمتر دیده می هاآنهای نادر و ثقیل برای نگارش و انشا در و واژه هستند

و در معنی هر  انددرستی بیان نشدههها بقواعد شعری از قبیل وزن و قافیه و عروض، مفهوم تمام واژه

نظر باشد، انتخاب شده است. در ه مناسب با قواعد شعری قطعه موردای ککلمه معموالًواژه، 

دهنده آگاهی واژه فارسی و یا عربی بهره برده که نشانسازی ترکی، گاهی نویسنده از واممعادل

بسیار حجیم  هاهنگفردر زندگی روزمره بوده است. بعضی از  هاآنها و کاربرد مردم از این واژه

زیاد است که این امر به  ها، نسبتاًرفته در آنکاربهدرآمده و بحرهای نظمهای بهبوده و تعداد ماده

سال تنظیم برای افراد بزرگ معموالًخاطر تسلط کافی نویسنده به زبان فارسی و قواعد شعری است و 

شدند و در ها تدریس میخانهو یا مکتب ها در مدارستا مدت معموالًیی هافرهنگاند. چنین شده

 .اندنوشته شده هاآنهایی بر های بعدی نیز شرحدوره

 یادداشت ها
1) Oğuz 

2) beylik 
 برای اطالعات بیشتر رجوع شود به:

Uzunҫarşılı.I.Hakkı,Anadolu Beyliklery,Turk Tarih Kurumu Yayinlari,1969 

یه فی االوامر العالئبن محمد الجعفری الرغدی، بی، حسینبیابنبرای اطالعات بیشتر مراجعه شود به  (3
 ، آنکارا.1779کتابخانه ایاصوفیه،  957نویس مورخ ، چاپ عکسی از دستاالمور العالئیه

4) transregional contact language 

5) Persophonie 
های اروپایی آن را در زبانقاره هندوستان که فراگنر محدوده زبان فارسی: خاورمیانه، آسیای مرکزی و شبه

 پرسوفونی نام نهاده است. 
Fragner, G. Bert. Die “Persophonie.” Regionalität, Identität und 

Sprachkontakt in der Geschichte Asiens. Berlin: Anor, 1999 
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[History of the religion of the ancient Persians and their priests]. Oxonii 

[Oxford]: E Theatro Sheldoniano 1700:426 

7) Lagarde, de Paul. Persische Studien. Göttingen: Dieterische Verlags-

Buchhandlung, 1884. 

8) Saleman, Carl. Paul de Lagarde, Persische Studien. Literatur-Blatt für 

orientalische Philologie 2 ,1884: 74–86 

9) Flügel, Gustav. Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften 

der KaiserlichKöniglichen Hofbibliothek zu Wien. Vol. 1. Vienna: K. K. 

Hof- und Staatsdruckerei,1865 

10) Rieu, Charles. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British 

Museum. Vol. 2. London:British Museum, 1881 

11) Deny, Jean. L’osmanli Moderne et le Türk de Turquie, Philologiae 

Turcicae Fundamenta1 (1959): 182–239. 

12) Storey, Charles A. Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey, 

Volume III, Part I, A.Lexicography, B. Grammar, C. Prosody and 

Poetics. Leiden: Brill, 1984:62-77 

13) Tietze, Andreas. Die Lexikographie der Turksprachen, I: 

Osmanisch-Türkisch. In Wörterbücher: Ein internationals Handbuch zur 

Lexikographie. Vol. 3. Edited by Franz Josef Hausmann, Oskar 

Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, and Ladislav Zgusta, 2399–2407. 

Berlin: Walter de Gruyter, 1991 

14) Oz.Yusuf,(2016),Tarih Boyunca Farsca-Turkce 

Sozlukler.Ankara:TDK Yayinlari 

ها، به دسترسی نداشته و برای مطالعه آنها یک از فرهنگنویسندگان این مقاله به نسخه خطی هیچ (11

شده، بسنده اف که برخی ازهمان نسخه خطی است و برخی نسخه آوانویسیدیهای پیفایل

 .سیناابن معین،تهران: به اهتمام محمد برهان قاطع، (،1345) ،محمدبن حسین خلف برهان.اند.کرده

های فهرست نسخه، علینقی منزوی، انتشارات دانشگاه تهران؛ 1335، های عربی به فارسیفرهنگنامهر.ک:  (19
، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی،احمد منزوی، جلد سوم، تهران؛ 1374،خطی فارسی

لی محمدطاهر،استانبول؛ ق، بورسه1333، عثمانلی مؤلفلری؛ ،محمدامین ریاحی، انتشارات پاژنگ1397

، های خطی ترکیفهرست نسخه، محمد دبیرسیاقی، تهران؛ 1398، هاگونههای فارسی و فرهنگفرهنگ

های خطی فارسی فهرست نسخهکوشش محمود مرعشی نجفی، قم؛  ، حسین منزوی، به1381
 پور سبحانی، تهران.،توفیق هاشم1353، های ترکیهکتابخانه

هایی که دسترسی امهنو سایر لغت« االدبمفتاح»و « مشکالت فرس»ها[ را از ترجمه: بعضی ]واژه (15

 آوری کرده و در این کتاب درج کردم.داشتم، جمع
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ترجمه: اکثر ارباب لغت حکیم قطرانی ارموی و اسدی طوسی و شمس فخری و هندوشاه نخجوانی به  (18

 کنند.معنی طاقت و فراقت نقل می

ای خوب غت[نامهترجمه: خواندم در ابتدا تحفه حسامی را/که معطر شد بدان مشام جان... خواستم که ]ل (17

 بنویسم/که مانند آن تحفه حسامی باشد.

ام معروف و مشهور شود که اطفال از طریق اوزان آن قدرت یابند؛ همراه ترجمه: مرادم این است که تحفه (54

 با فارسی، اوزان را یاد بگیرند و در علم موالنا مهارت یابند.

51) Concept Area 

ها دسترسی یک از فرهنگخطی هیچ نویسندگان مقاله به نسخهاند و تصاویر برگرفته از اینترنت (55

 اند.نداشته

 منابع و مآخذ

 .، تهران: انتشارات پاژنگزبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی (،1397) محمدامین، ریاحی. (1
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